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 بسمه تعالی

 
دانشگاه خوارزمی، به  و دکتري تخصصی  کارشناسی ارشد مقطع جدیدالورود براي پذیرفته شدگان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت

 مرحله به شرح ذیل می باشد: این دانشگاه شامل دو نام دانشجویان مراحل ثبتاطالع میرساند 
به مدت  19/6/1395 لغایت  16/6/1395 شنبه سهتاریخ از براي کلیه دانشجویان  :ثبت نام اینترنتی (غیر حضوري) مرحله اول: -1

  میباشد. روز 4
به سایت باال  به  Internet Explore 7با استفاده از مرورگر صرفاً هاي ذکر شدهجهت ثبت نام اینترنتی الزم است در تاریخ

golestan.khu.ac.ir دانشجویان  هایی که در این سایت آمده است نسبت به انجام ثبت نام اینترنتی اقدام نمایید.مراجعه و مطابق اطالعیه
ثبت نام عزیز الزم است که کلیه مراحل ثبت نام اینترنتی را مطابق ضوابط اعالم شده در سیستم گلستان به دقت تکمیل کرده تا در هنگام 

  حضوري با مشکلی مواجه نشوند.

به تفکیک دانشجویان روزانه تهران، روزانه کرج،  تحویل و تطبیق مدارك به صورت حضوري :ثبت نام حضوري مرحله دوم: -2
  باشد.هاي آزاد و مجازي و دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه مطابق جداول پیوست میدانشجویان مرکز آموزش

و تأیید آنها  حضوري به دانشگاه خوارزمی مطابق زمان ها اعالمینام دانشجویان جدیدالورود منوط به مراجعه  قطعی شدن ثبت •
  باشد.می حوزه تحصیالت تکمیلیتوسط کارشناسان 

دقت کرده و در شهر محل پذیرش خود براي ثبت نام  تهران یا کرجبه کد محل پذیرش خود در  روزانهدانشجویان ضروري است  •
  حضوري مراجعه نمایند.

  گیرد.هاي آزاد و مجازي و پردیس خودگردان دانشگاه در تهران صورت میثبت نام کلیه دانشجویان مرکز آموزش •
  

مطابق مصوبه هیئت امناي دانشگاه با اخذ ها ، ثبت نام از آنمراجعه نکنندبراي ثبت نام به دانشگاه موعد مقرر توجه: دانشجویانی که در 
  امکان پذیر خواهد بود. )وبت دومنمعادل دانشجویان (یک ترم شهریه ثابت 
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   15/-  لغایت صبح 9 ساعت از محل تحصیل تهران  روزانه دانشجویان مدارك حضوري تحویل تاریخ

  )روز 4به مدت  19/6/1395 لغایت  16/6/1395شنبه  سهتاریخ  (ثبت نام اینترنتی از
  می باشد.  تهرانپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 
  
  

  علوم ریاضی 

  
  

آنالیز  –( تحقیق در عملیات کاربرديریاضی  – جبر )  –( آنالیز ریاضی محض
  و آمار ریاضی   عددي )

  

  
  

  کارشناسی ارشد
  

  
  20/6/1395شنبه 

 
بین  –خیابان طالقانی  –آدرس : تهران 

 –جنب بانک سپه  –بهار و شریعتی 
  طبقه سوم  -50پالك 

  
 – و دیرینه شناسی  چینه نگاري –آب زمین شناسی  –زمین شناسی اقتصادي   علوم زمین 

  زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی نفت 
  
  

  کارشناسی ارشد 

  
 20/6/1395 شنبه

 
 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

  اداره تحصیالت تکمیلی 
  

  

علوم جانوري سلولی  –علوم گیاهی فیزیولوژي  –علوم سلولی و مولکولی   علوم زیستی 
  تکوینی

  نانو شیمی  –شیمی تجزیه  –شیمی پلیمر  –فیتو شیمی  –شیمی فیزیک    شیمی 

  اتمی و ملکولی   فیزیک 
  

  
  
  
  
  

  مدیریت

  
مدیریت  –مدیریت بازرگانی  –مدیریت منابع انسانی  –مدیریت آموزشی 

  مدیریت فنآوري ( دو گرایش ) –صنعتی 

  
  کارشناسی ارشد

   

  
  20/6/1395شنبه 

  
بین خیابان  –آدرس: خیابان سمیه 

استاد نجات الهی و خیابان شهید قرنی 
  دانشکده مدیریت  – 242شماره  –

  
  کسب و کار الکترونیکی ) –( کسب و کار جدید  رشته هاي کارآفرینی

  
بازاریابی رفتار سازمانی و منابع  –استراتژي  –: کارآفرینی مدیریت کسب وکار   

 –مدیریت مالی  –سیستم هاي اطالعاتی و فنآوري اطالعات  –انسانی 
   عملیات و زنجیره تامین 

  
  کارشناسی ارشد

  

  
  21/6/1395یکشنبه  

  
بین خیابان  –آدرس: خیابان سمیه 

استاد نجات الهی و خیابان شهید قرنی 
  دانشکده مدیریت  – 242شماره  –

  
مهندسی کامپیوتر  –مهندسی برق کنترل  –علوم تصمیم و مهندسی دانش   فنی و مهندسی 

 –مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی  –گرایش معماري سیستم ها 
مهندسی صنایع گرایش سیستم هاي اقتصادي اجتماعی گرایشهاي حمل و نقل 

  و تحقیق در عملیات 

  
  

  کارشناسی ارشد 

  
  21/6/1395یکشنبه 

  
 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
  تکنولوژي آموزشی و مشاوره مدرسه روانشناسی و علوم    –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 
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  می باشد.  تهرانپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 
  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 
  اداره تحصیالت تکمیلی  تربیتی

  
  تربیت بدنی 

  
 – فیزیولوژي ورزشی گرایش تندرستی –رشد حرکتی  –رفتار حرکتی 

  مدیریت ورزشی بازاریابی  –آسیب شناسی امدادگري  –بیومکانیک ورزشی 

  
  کارشناسی ارشد

  
   21/6/1395یکشنبه  
 -خیابان میرداماد –آدرس : تهران 

مجموعه شهید  –انتهاي رازان جنوبی 
دانشکده تربیت بدنی و علوم  –کشوري 

  ورزشی 
  

  
  علوم جغرافیایی 

جغرافیا و برنامه ریزي شهري گرایش  –ژئومورفولوژي  –آب و هوا شناسی 
جغرافیا و برنامه ریزي  –هاي آمایش شهري و بهسازي و نوسازي شهري 

 –جغرافیایی سیاسی گرایش هاي ژئوپلیتیک و مطالعات ایران  –روستایی 
جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري گرایش برنامه ریزي فضایی مجتمع هاي 

ستم  سنجش از دور و سی –گردشگري و برنامه ریزي گردشگري منطقه اي 
  اطالعات  جغرافیایی گرایشهاي  مطالعات آب و خاك و مدیریت مخاطرات 

  

  
  ارشدکارشناسی 

  
  23/6/1395سه شنبه 

  
 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
   –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

  اداره تحصیالت تکمیلی 

ریاضیات  –مهندسی صنایع سیستم هاي مالی  –حسابداري  –مدیریت مالی   علوم مالی 
  مالی 

  

  23/6/1395سه شنبه    
  

 –خیابان حافظ  –آدرس : تهران 
 - 4ساختمان شماره  –خیابان رودسر 

  412کالس  –بلوك یک 
  
  

  اقتصاد 

  
  

مهندسی صنایع سیستم  –بانکداري اسالمی  –اقتصاد اسالمی  –اقتصاد انرژي 
مهندسی صنایع سیستم هاي اقتصادي  –هاي اقتصادي اجتماعی انرژي 

  اجتماعی برنامه ریزي 

  
  

  کارشناسی ارشد
  
  

  
و  23چهارشنبه سه شنبه و 
24/6/1395  

  
 و بهار بین – طالقانی خیابان: آدرس
 بست بن – جهان خیابان – شریعتی

 اقتصاد دانشکده – راست سمت – اول
  خوارزمی دانشگاه

  
فلسفه  –علوم قرآن و حدیث  –تاریخ انقالب اسالمی  –تاریخ ایران اسالمی   ادبیات 

  ادبیات انگلیسی  –آموزش زبان انگلیسی  –دین 
  

  
  کارشناسی ارشد

  
  24/6/95چهارشنبه  

  
 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

  اداره تحصیالت تکمیلی

 –روابط بین الملل  –علوم سیاسی  –حقوق بین الملل  –حقوق خصوصی   حقوق
  مطالعات زنان 
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  می باشد.  تهرانپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 
  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 

  
  
  

  کلیه دانشکده ها

جغرافیا و برنامه ریزي  –جغرافیا و برنامه ریزي شهري  –جغرافیاي سیاسی 
 –سیاست گذاري فرهنگی  –آب و هوا شناسی  –ژئومورفولوژي  –روستایی 

مدیریت دولتی  –روابط بین الملل  - فقه و حقوق جزا  –فقه و حقوق خصوصی 
برنامه ریزي درسی  –فلسفه تعلیم و تربیت  –) انسانی منابع – سازمانی رفتار( 
 –روانشناسی  –روانشناسی تربیتی  - آموزش عالی  - –مدیریت آموزشی  –

زمین  –بیومکانیک ورزشی  –تربیت بدنی رفتار حرکتی  –روانشناسی سالمت 
 –فیزیولوژي گیاهی  –زیست شناسی  –شیمی تجزیه  –شناسی پترولوژي 

علوم جانوري  –فیزیولوژ جانوري  –علوم جانوري  –سیستماتیک گیاهی 
فیزیک اتمی و  –ریاضی کاربردي  – بر و آنالیز )( جریاضی محض –تکوینی 

مهندسی  –مهندسی عمران ژئوتکنیک  –مهندسی عمران سازه  –مولکولی 
  زبان و ادبیات انگلیسی  –آموزش زبان انگلیسی  –صنایع 

  
  دکتري 

  
  25/6/1395پنج شنبه 

  
  
  
  
  

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 
 –ساختمان سمیه  –خیابان خاقانی 

  اداره تحصیالت تکمیلی
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   15/-  لغایت صبح 9 ساعت از کرجمحل تحصیل   روزانه دانشجویان مدارك حضوري تحویل تاریخ

  )روز 4به مدت  19/6/1395 لغایت  16/6/1395شنبه  سهتاریخ  (ثبت نام اینترنتی از
  می باشد. کرجپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

  تاریخ و محل ثبت نام  مقطع  رشته  دانشکده
 –تاریخ تشیع  –تاریخ اسالم  –زبان و ادبیات عرب  –زبان و ادبیات فارسی   ادبیات

پژوهش علوم  –فلسفه و کالم اسالمی  –معارف قرآن  –جامعه شناسی 
  اجتماعی

  
  کارشناسی ارشد

  

  
  20/6/1395شنبه 

  
 –خیابان شهید بهشتی کرج، آدرس : 

، دانشگاه خوارزمی –میدان دانشگاه 
   دانشکده ادبیات

فیزیولوژي ورزشی فعالیتهاي ورزشی  –رفتارحرکتی گرایش کنترل حرکتی   تربیت بدنی
 –آسیب شناسی و حرکات اصالحی  گرایش حرکات اصالحی  –محض 

  مدیریت ورزشی رویدادها

روان شناسی و 
  علوم تربیتی

 –تحقیقات آموزشی  –تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  –برنامه ریزي درسی 
 –روانشناسی بالینی  –روانشناسی عمومی  –علم اطالعات و دانش شناسی 
  مشاوره خانواده –مشاوره شغلی  –روانشناسی تربیتی 

  
  کارشناسی ارشد

  
  21/6/1395یکشنبه  

  
  

 –خیابان شهید بهشتی کرج، آدرس : 
، دانشگاه خوارزمی –میدان دانشگاه 

  دانشکده ادبیات

 –رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  –زمین شناسی ساخت  –پترولوژي   علوم زمین
  لرزه شناسی –زمین شناسی زیست محیطی 

نانو فیزیک  –فیزیک نجومی  –فیزیک اتمی و مولکولی  –فیزیک حالت جامد   علوم فیزیک
  فتونیک –

  فنی و مهندسی
  

 –مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها و گرایش مدیریت نوآوري 
 –عمران زلزله  –مهندسی عمران سازه  –گرایش لجستیک و زنجیره تأمین 

 –عمران مهندسی آب و سازه ها  –عمران راه و ترابري  –عمران ژئوتکنیک 
مهندسی  –عمران مهندسی محیط زیست  –عمران مهندسی و مدیریت ساخت 

  مکانیک

  
  کارشناسی ارشد

  
  23/6/1395سه شنبه 

  
 –خیابان شهید بهشتی کرج، آدرس : 

، دانشگاه خوارزمی –میدان دانشگاه 
  شیمی  دانشکده ادبیات

  
  شیمی آلی –شیمی کاربردي  –شیمی معدنی 

  
  کلیه دانشکده ها

  
زبان و  –زبان و ادبیات فارسی  –حکمت متعالیه  –تاریخ ایران بعد از اسالم 

  شیمی معدنی –فیزیک نجومی  –مشاوره  –ادبیات عرب 

  
  دکتري

  
  24/6/1395چهارشنبه 

  
 –خیابان شهید بهشتی کرج، آدرس : 

، دانشگاه خوارزمی –میدان دانشگاه 
  دانشکده ادبیات
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   15/-  لغایت صبح 9 ساعت از مجازي وآموزشهاي آزاد  دانشجویان مدارك حضوري تحویل تاریخ

  )روز 4به مدت  19/6/1395 لغایت  16/6/1395شنبه  سهتاریخ  (ثبت نام اینترنتی از
  می باشد. مجازي   –هاي آزاد آموزشپذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 

  
  

  کلیه دانشکده ها
  

  
  کلیه رشته ها

  
  کارشناسی ارشد

  
  شنبه و یک شنبه

  21/6/1395و 20
  

خیابان   –خیابان  حافظ تهران، آدرس : 
دانشگاه  – 1ساختمان شماره  –رودسر 

مرکز  –طبقه چهارم  –خوارزمی 
  آموزشهاي آزاد و مجازي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  



7 
pgeducation.khu.ac.ir مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه خوارزمی  
 

   15/- لغایت صبح 9 ساعت از  پردیس خودگردان دانشجویان مدارك حضوري تحویل تاریخ

  )روز 4به مدت  19/6/1395 لغایت  16/6/1395شنبه  سهتاریخ  (ثبت نام اینترنتی از
  می باشد.  پردیس خودگردان پذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها 

  تاریخ و محل ثبت نام        مقطع   رشته   دانشکده 
  

  مدیریت
مدیریت صنعتی کلیه  –مدیریت بازرگانی کلیه گرایشها  –مدیریت آموزشی 

کارآفرینی کلیه گرایشها  –مدیریت فنآوري اطالعات کلیه گرایشها   –گرایشها 
   –مدیریت کسب و کار کلیه گرایشها  –مدیریت منابع انسانی کلیه گرایشها   –

  
  کارشناسی ارشد
  و دکتري

  

  
  20/6/1395شنبه 

  
 –خیابان شهیدمفتح   -آدرس:تهران 

خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 
   -40پالك  –شهید بوربور 

  پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی

علوم جانوري سلولی  –علوم گیاهی فیزیولوژي  –علوم سلولی و مولکولی   علوم زیستی 
  تکوینی

 –فیزیولوژي ورزشی گرایش تندرستی  –رشد حرکتی  –رفتار حرکتی   تربیت بدنی 
  مدیریت ورزشی بازاریابی  –آسیب شناسی امدادگري  –بیومکانیک ورزشی 

  
ارشد کارشناسی  

  دکتري و

  
   21/6/1395یکشنبه  

  
 – شهیدمفتح خیابان  - تهران:آدرس

 خیابان – انقالب خیابان به نرسیده
40 پالك – بوربور شهید - 

  خوارزمی دانشگاه الملل بین پردیس

فلسفه  –علوم قرآن و حدیث  –تاریخ انقالب اسالمی  –تاریخ ایران اسالمی   ادبیات 
  ادبیات انگلیسی  –آموزش زبان انگلیسی  –دین 

 –روابط بین الملل  –علوم سیاسی  –حقوق بین الملل  –حقوق خصوصی   حقوق
  مطالعات زنان 

  
  علوم جغرافیایی 

جغرافیا و برنامه ریزي شهري گرایش  –ژئومورفولوژي  –آب و هوا شناسی 
جغرافیا و برنامه ریزي  –هاي آمایش شهري و بهسازي و نوسازي شهري 

 –جغرافیایی سیاسی گرایش هاي ژئوپلیتیک و مطالعات ایران  –روستایی 
جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري گرایش برنامه ریزي فضایی مجتمع هاي 

سنجش از دور و سیستم   –طقه اي گردشگري و برنامه ریزي گردشگري من
  مطالعات آب و خاك و مدیریت مخاطرات  اطالعات  جغرافیایی گرایشهاي

  
  کارشناسی ارشد
  و دکتري

  

  
  23/6/1395سه شنبه 

  
 –خیابان شهیدمفتح   -آدرس:تهران 

خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 
   -40پالك  –شهید بوربور 

  خوارزمیپردیس بین الملل دانشگاه 
  

ریاضیات  –مهندسی صنایع سیستم هاي مالی  –حسابداري  –مدیریت مالی   علوم مالی 
  مالی 

مهندسی صنایع سیستم  –بانکداري اسالمی  –اقتصاد اسالمی  –اقتصاد انرژي   اقتصاد 
مهندسی صنایع سیستم هاي اقتصادي  –هاي اقتصادي اجتماعی انرژي 

  اجتماعی برنامه ریزي 

  کارشناسی ارشد
  و دکتري

  
  
  

  
  24/6/1395چهارشنبه 

  
  

 –خیابان شهیدمفتح   -تهران آدرس:
خیابان  –نرسیده به خیابان انقالب 

   -40پالك  –شهید بوربور 
  پردیس بین الملل دانشگاه خوارزمی 

  

مهندسی کامپیوتر  –مهندسی برق کنترل  –علوم تصمیم و مهندسی دانش   فنی و مهندسی 
 –مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی  –گرایش معماري سیستم ها 

مهندسی صنایع گرایش سیستم هاي اقتصادي اجتماعی گرایشهاي حمل و نقل 
  کلیه گرایش هاي مهندسی عمران –و تحقیق در عملیات 

روانشناسی و علوم 
  تربیتی

  تکنولوژي آموزشی و مشاوره مدرسه 

 


